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Handi-k@.

Adresse: Engtoften 7, 8260 Viby J.
Telefon: 86 11 37 77 Fax: 86 11 67 86
Hjemmeside: www.handi-ka.dk
Kontaktperson: Leder Marianne Frisk Jensen, mimse@handi-ka.dk
Telefontid: Mandag - torsdag kl. 8.00 - 15.00, fredag kl. 8.00 - 14.00.
------------------------------------------------------------------------------------------Målgruppe:
Unge og voksne mennesker med nedsat fysisk funktionsevne.
Alder: 18 - 50 år, men primært aldersgruppen 18 - 35 år.
Profil:
Handi-k@, - der drives efter Servicelovens § 103 - tilbyder undervisning på forskellige linier. Handi-K@ er
administrativt tilknyttet Høskov-Kollegiet som ekstern afdeling med eget budget.
Handi-k@ har 35 pladser og udbyder følgende:
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

Kommunikationslinien er en ung gruppe, der ønsker at arbejde lidt mere med de digitale medier og
PC’eren. Denne linie udgiver også vores lokale blad: Handibøllerne.
Kreativlinien er ligeledes en ung gruppe, og her er det mere de kreative fag, der står i højsædet. Linien
er kendt både for sine forestillinger (f.eks. Askepop) og koncerter. (for den yngre del af målgruppen)
Forspring er for dem, der ønsker at arbejde med at tage nye skridt i livet. Skal du ud i egen bolig? Vil
du afsøge mulighederne for hjælperordning? … eller, vil du blive bedre til at bruge din sagsbehandler,
kontaktperson osv.?
Handi-Trivsel er primært for mennesker med erhvervet hjerneskade. Holdet har kreative fag og
kropsfag (idræt). Det skyldes at de arbejder udfra en forståelse af: at hvis du træner kroppen, så træner
du også hovedet.
Handi@dgang er en gruppe, der også formår at arbejde selvstændigt og med forskellige samarbejdspartnere. De arbejder med tilgængelighed i samfundet. Gruppen har udgivet ”På hjul og krykker i Århus
City” – som er en pjece om tilgængeligheden i Århus. Pjecen er bl.a. lavet sammen med Århus Kommune og RYK.
Navigator henvender sig til de lidt ældre, der ønsker at benytte sig at Brobygningsdele i huset eller
andre steder. Navigator giver en social platform for videre afprøvning i Brobygningen.
Brobygning Hvis en deltager skulle være interesseret i kun at følge enkelte fag, har vi Åbne
Eftermiddagshold (kreativ værksted, musik, teater, video samt krop og kost), som sammen med vores
netværksgrupper (Handi Netværk) og debatarrangementer (Handi Forum) indgår som en del af et tilbud
om Brobygning. Vi har også en kantine Den Blå Cafe som er med i Krop og Kost forløb, og har enkelte
praktikpladser.
Dele af Brobygningen har deltagerbetaling fordi den kan være åben for alle. Den laves sammen med
Projekt & Udviklingskontoret for mennesker med fysisk handicap og FOF. Idéen er at man får mulighed for at prøve sig af i forhold til at møde flere mennesker og få kontakt til f.eks. det frivillige og
rummelige arbejdsmarked samt forfølge særlige interesser på kurser, projekter ol. Det kan både foregå
på Handi-K@ og udenfor f.eks. på VUC, i praktikforløb o.a.

Man kan læse mere om de enkelte linier og tilbud på http://www.handi-ka.dk Her kan du også finde
deltagernes egen hjemmeside og bladet Handibøller.
Gennem undervisningen på hold og i en bred vifte af boglige og kreative fag, skabes mulighed for at lære at
bruge samfundet og sig selv bedre. Den enkelte afprøver sine grænser og når derved til en større erkendelse af
egne muligheder og vanskeligheder. Undervisningen baserer sig på undervisningsdifferentiering, hvorfor
deltagerne selv er med til at forme rammerne for/samt indholdet af skolen og lærer gennem denne praksis at tage
hånd om hverdagen. Deltageren skal aktivt kunne indgå på et hold.
Deltagerne har deres eget deltager organ: Handi Bruger
Herudover udarbejder og kører Handi-K@ løst stående projekter i meget tæt samarbejde med Projekt &
Udviklingskontoret for fysisk handicappede (se senere) og andre samarbejdspartnere. Disse projekter danner
også Brobygning til andre dele af samfundet gennem en række selvstændige aktiviteter: Handi’Ka’Os
Piloterne, Handi’Ka’Os’ Bowling, Handi-Travel-Info samt tidligere nævnte Åbne hold. Undervisningsdelene
foretages i samarbejde med FOF, Århus.
Der undervises på dagtilbudene dagligt kl. 9.30 - 14.30, fredag kl. 9.30 - 13.00.
Herudover er der aktiviteter og samvær gennem debataftener og Åbne Eftermiddagshold.
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Målsætning:
Formålet med dagtilbudene på Handi-k@ er gennem læring og personlig udvikling at give
deltagerne mulighed for at afsøge områder, der kan være med til at skabe et kvalitativt indhold i tilværelsen, - at
øge den enkeltes livskvalitet, at skabe et aktivt liv udenfor evt. boform. Det er målet, at deltagerne opnår et
selvstændigt liv med stort set samme muligheder som andre unge og voksne mennesker.
Metode:
Al undervisning baserer sig på undervisningsdifferentiering hvori ligger en løbende individuel evaluering på
hvert hold. Herudover kan deltageren ønske at få lavet en individuel handleplan, som typisk revideres hvert
halve år eller ved behov herfor.
Personalesammensætning:
Daglig leder, kontormedarbejder, eksterne lærere, pædagog, omsorgsassistenter, hjælpere, køkkenpersonale,
pedel, personer i skåne-/flexjobs samt frivilligt arbejdende.
I proceduren er indlejret en forsamtale samt en uges praktikophold på Handi-k@.

Aktiviteter udsprunget fra og med Handi-k@.
Brobygningsdele
Projekt & Udviklingskontoret

Adresse: Engtoften 7, 8260 Viby J.
Telefon: 86 11 37 77 Fax: 86 11 67 86
Hjemmeside: www.handi-ka.dk
Kontaktpersoner: Mogens Jensen, Bjarne Habekost og Marianne Frisk Jensen
---------------------------------------------------------------------------------------Målgruppe: Mennesker med fysisk funktionsnedsættelse
Handi’ Ka’Os Projekterne: Handi’Ka’Os’Piloterne, Handi’Ka’Os’Natur m.v.
Adresse: Handi-k@, Engtoften 7, 8260 Viby J. Kontaktperson: Mogens Jensen.
Handi’Ka’Os Projekterne tager udgangspunkt i de behov for læring og udvikling, der aktuelt ligger i den del af
målgruppen af fysisk handicappede, som har behov for en mindre social og/eller faglig opkvalificering for at
komme videre.
Konceptet kan typisk være bygget op som et ca. 20 ugers kursus, hvis elementer skal give deltagerne nye
muligheder for at kunne tilbyde sig til f.eks. foreningslivet, som aktive bestyrelsesmedlemmer, eller til
erhvervslivet i forskellige stillinger. I visse kurser kan der påregnes en praktik samt en opsamling og
efterfølgende vejledning.
Projekterne har løbende tilmelding og startes, når der er tilmeldinger nok. Undervisningen varetages i
samarbejde med FOF, Århus.
Handi’Ka’Os’Bowling
Adresse: Handi-k@, Engtoften 7, 8260 Viby J Kontaktperson: Kasserer John Skriver
I forbindelse med afvikling af et Handi’Ka’Os’Pilotprojekt opstod tanken om at oprette en forening med det
formål at spille bowling. Denne forening er nu en realitet, og der spilles mandag og onsdag i bowlinghallen på
Skanderborgvej.
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Åbne Eftermiddagshold
Adresse: Handi-k@, Engtoften 7, 8260 Viby J Kontaktperson: Kjeld Krogstrup
Om eftermiddagen stiller Handi-k@ sine undervisningslokaler til rådighed for undervisning i
enkeltfag i samarbejde med FOF. Fagene kan typisk være: krop, PC-kørekort, musik, teater, video, forberedende
psykologi o.l.. Brochure med fag, deltagerpris m.v. kan rekvireres ved henvendelse på Handi-k@.
Undervisningen er åben og foregår som holdundervisning under Folkeoplysningsloven og med særlig hensyn til
målgruppen af fysisk handicappede.
Handi-Travel Info
Adresse: Handi-k@, Engtoften 7, 8260 Viby J Kontaktperson: Bjarne Habekost
Handi-Travel-Info er et fortløbende projekt, der indsamler oplysninger om tilgængelighed for fysisk
handicappede ved rejsemål i ind- og udland. Disse oplysninger videreformidles via en database på internettet.
Handi-Travel-Info rådgiver endvidere omkring tilgængelighed på hoteller o.l. Projektet styres og afvikles af
frivilligt arbejdende fysisk handicappede. I tilknytning til projektet samarbejdes med Handi@dgang og andre
interessenter, bl.a. Århus Kommune omkring pjecen “På hjul og krykker”.
Kreativ Værksted
Adresse: Handi-k@, Engtoften 7, 8260 Viby J Kontaktperson: Bjarne Habekost
En gruppe af fysisk handicappede har startet dette projekt, hvor man kan få undervisning i og arbejde med
tegning, maling, keramik m.v. Værkstedet benytter sig af Handi-k@s lokaler og faciliteter på Engtofte Centret.
Undervisningen foretages som holdundervisning i samarbejde med FOF, Århus og under specielle hensyn til
målgruppen af fysisk handicappede. Særskilt brochure kan rekvireres.
Handi-Forum
Adresse: Handi-k@, Engtoften 7, 8260 Viby J
Kontaktpersoner: John Busk, Marianne Frisk Jensen, Susanne Hjortshøj og Bjarne Habekost.
Handi-Forum er et projekt, der via temaaftener, foredrag, enkeltstående kurser m.v. vil sætte specielt fokus på
aktuelle og hotte emner på handicapomådet. Projektet er startet primært i samarbejde med FOF. Under HandiForum ligger Handi-Netværk, hvor der alt efter behov støttes og vejledes ved etablering af diverse
netværksgrupper.
Krop & Kost
Adresse: Handi-k@, Engtoften 7, 8260 Viby J
Kontaktpersoner: Lisa Hammel, Steen Rasmussen og Mogens Jensen
Krop & Kost er et projekt, der skal udvikle undervisningsmetoder omkring sund kost og motion. Projektet
foregår i et samarbejde med FOF, Sundhedsudvalgets puljemidler samt på midler fra Århus kommunes 5
procents midler. Der foregår et kursusforløb i sidste halvdel af 2006, som skal danne erfaringsramme for
udvikling af undervisningsmetoderne. En del af projektet er fastholdelse af sunde rutiner gennem etablering af
netværk omkring sund livsførelse samt efterfølgende kursusudbud.

